Pawe³ Staliñski opowiada dowcipy
Pawe³ Staliñski, model, którego ogl¹damy w³aœnie w „Tañcu
z gwiazdami”, ¿artuje, ¿e poczucie humoru odziedziczy³ po
mamie - aktorce Dorocie Staliñskiej - znanej z ciêtego jêzyka
i uwielbiaj¹cej dobre kawa³y
Czytaj w sobotê w dodatku „Na luzie”

WALUTY skup
USD
EUR
CHF

3,05
3,91
3,03

GOR¥CA CENA: KAWA JACOBS KOSZTUJE WE WRZEŒNIU W SKLEPACH DU¯YCH
SIECI 11,99 Z£OTYCH ZA 500 GRAMÓW I
JEST TAÑSZA O 6 Z£OTYCH

LICZBA DNIA: OD PONIEDZIA£KU OFERTÊ KREDYTÓW W Z£OTÓWKACH Z
MAR¯AMI ZACZYNAJ¥CYMI SIÊ JU¯ OD
0,7 PROCENT RUSZY£ ING BANK
ŒL¥SKI.

sprzeda¿

3,13
3,97
3,09

Œrednie ceny w kieleckich kantorach

Galeria Korona mo¿e siê budowaæ

Fot. Dawid £ukasik

n
Wojewoda umorzy³a postêpowanie odwo³awcze,
inwestor zapowiada wysyp najemców w najbli¿szych miesi¹cach

Micha³ Tur,
mened¿er ds.
marketingu
Galerii Korona:
- Wielu najemców
wstrzymywa³o siê
z podpisywaniem
umów i listów
intencyjnych, gdy¿
czekali w³aœnie na
decyzjê wojewody.
S¹dzê, ¿e teraz
proces
komercjalizacji
powierzchni
znacznie
przyspieszy.

Wojewoda
œwiêtokrzyski Bo¿entyna
Pa³ka-Koruba umorzy³a
postêpowanie odwo³awcze
w sprawie budowy Galerii
Korona w Kielcach.
Pozwolenie na budowê
jest prawomocne i nic nie
stoi na przeszkodzie, aby
budowa ruszy³a pe³n¹
par¹.

T

o dobra wiadomoœæ dla
Kielc, które zyskaj¹ kolejny ciekawy architektonicznie
obiekt i nowe miejsca pracy.
Cieszê siê, ¿e pani wojewoda
podzieli³a nasze zdanie, co do
zasadnoœci tych odwo³añ – komentuje tê decyzjê prezydent
Kielc, Wojciech Lubawski.
I ma racjê, jeœli chodzi o
miejsca pracy, bo przedstawiciele galerii potwierdzili na
wczorajszej konferencji prasowej w Kielcach, ¿e obiekt ten da
pracê oko³o tysi¹cu nowym
osobom w 170 lokalach handlowych.

Na razie podpisano tylko kilka umów najmu w Galerii Korona, w tym g³ównie na sklepy ze
spor towym obuwiem, takim
jak Nike, Reebok czy Puma.
Bêdzie tak¿e sklep sieci Intersport, a najnowszym najemc¹
jest sieæ sklepów ze spodniami
Levis/Mustang. Jak siê dowiadujemy nieoficjalnie listy intencyjne podpisano tak¿e z delikatesami Piotr i Pawe³ a trwaj¹
rozmowy z hiszpañskim gigantem odzie¿owym Inditex, do
którego nale¿¹ takie marki, jak
choæby Zara, Pull&Bear czy
Bershka.
Jak przyznaj¹ przedstawiciele Galerii Korona zamierza ona
rywalizowaæ z konkurencj¹ rozmaitymi wydarzeniami, jakie
przez ca³y czas rok bêd¹ organizowane na terenie tego obiektu.
Podczas rocznego funkcjonowania Galerii Cuprum Arena
w Lubinie, kontrolowanej przez
Dariusza Mi³ka, podobnie jak
Galeria Korona w Kielcach, od-

by³o siê tam szeœædziesi¹t wydarzeñ, od castingów na miss,
po wielkie koncer ty znanych
gwiazd koñcz¹c. Wszystko dla
goœci Galerii Cuprum za darmo.
- Podobnie w Kielcach planujemy nie tylko obiekt handlowy, ale tak¿e têtni¹cy ¿yciem kulturalnym – informowa³ na wczorajszym spotkaniu
z dziennikarzami Micha³ Tur,

Krajowi liderzy innowacji

I

nnowacja mo¿e dotyczyæ
ró¿nych sfer dzia³alnoœci.
Warto zauwa¿yæ, ¿e nawet najmniejsze firmy wprowadzaj¹
istotne zmiany w swojej ofercie,
metodach produkcji czy organizacji, dziêki którym staj¹ siê
bardziej konkurencyjne, a ich
klienci otrzymuj¹ nowe i ulepszone produkty oraz rozwi¹za-

nia. Wprowadzenie przez mikroprzedsiêbiorcê produktów lub
us³ug, których nie by³o do tej
pory na lokalnym rynku, bêdzie
wa¿ne zarówno dla samej firmy,
jej odbiorców, jak i dla rozwoju
ca³ego rynku lokalnego.
- Idea innowacji zak³ada
tworzenie czegoœ nowego - od
pomys³u, przez jego wdro¿enie i osi¹gniêcie wymiernych
rezultatów - wyjaœnia Tomasz
Kierzkowski, dyrektor Biura
Funduszy Unii Europejskiej w
Centrali Banku Pekao SA, który jest mecenasem tegorocznej III edycji konkursu.
Niestety, nie zawsze upowszechnianie wiedzy o innowacji jest ³atwe, zw³aszcza dla
firm i organizacji dzia³aj¹cych
na r ynkach lokalnych, nie
maj¹cych takiej si³y przebicia i
mo¿liwoœci finansowych, jak
rynkowi potentaci.

mi¹tkami i lokalnymi gazetami, ¿eby zosta³y dla przysz³ych
pokoleñ.
Budowa Galerii Korona jeszcze do koñca tego roku powinna
wyjœæ z poziomu 0, a ju¿ w tej
chwili dzia³a strona internetowa
nowej galerii pod adresem:
www.galeria-korona.pl.
Jaros³aw PANEK
panek@echodnia.eu

nTak bêdzie wygl¹da³a czêœæ „¿ywieniowa” Galerii Korona.

RUSZA III EDYCJA KONKURSU

Jeszcze do 30
wrzeœnia bie¿¹cego roku
mo¿na wzi¹æ udzia³ w III
edycji konkursu „Krajowi
liderzy innowacji i
rozwoju - 2010”. Celem
konkursu jest promocja
przedsiêwziêæ
i projektów o charakterze
innowacyjnym
i rozwojowym w ró¿nych
obszarach ¿ycia
gospodarczego
i spo³ecznego.

mene`d¿er ds. promocji Galerii Korona, który na 23 wrzeœnia zapowiedzia³ przyjazd do
Kielc w³aœciciela obiektu jednego z najbogatszych Polaków
Dariusz Mi³ka, jakiego gie³dowa spó³ka NG2 kontroluje sieæ
sklepów z butami CCC. Tego
dnia odbêdzie siê uroczyste
wmurowanie kamienia wêgielnego wraz regionalnymi pa-

Jednym z bodŸców do zorganizowania konkursu „Krajowi liderzy innowacji i rozwoju” by³a
w³aœnie chêæ wsparcia istniej¹cych na rynku mniejszych,
ale czêsto bardzo innowacyjnych podmiotów. Projekt jest
znakomit¹ szans¹ na rozpowszechnienie wiedzy o innowacjach wprowadzanych w firmach, a tak¿e pozwala zaprezentowaæ siê nawet najmniejszym jednostkom na ogólnopolskim forum. Konkurs promuje
innowacyjne i rozwojowe rozwi¹zania oraz projekty w przedsiêbiorstwach, gminach, stowarzyszeniach, a tak¿e w fundacjach i innych podmiotach.
Wyró¿nienie w konkursie
ma charakter presti¿owy i jest
okazj¹ do promocji wprowadzonych przez uczestnika rozwi¹zañ oraz projektów zarówno w regionie, jak i w ca³ym

Jak wzi¹æ udzia³?
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, zainteresowany podmiot
powinien wype³niæ ankietê konkursow¹, zamieszczon¹ wraz
z regulaminem konkursu na stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl, a nastêpnie przes³aæ j¹ w terminie do 30
wrzeœnia tego roku do Biura Fundacji Innowacji i Rozwoju.
kraju. Dla zwyciêzców edycji
ogólnopolskiej, oprócz dyplomu i statuetki, s¹ przewidziane nagrody rzeczowe.
Podmioty bior¹ce udzia³ w
konkursie mog¹ zaprezentowaæ ca³oœæ innowacyjnych rozwi¹zañ w swojej firmie, gminie
lub organizacji i uzyskaæ tytu³ w
jednej z kategorii, np. „innowacyjna firma”, „innowacyjna gmina” lub „innowacyjna organizacja”. Uczestnicy mog¹ równie¿
pokazaæ swoje innowacyjne
us³ugi lub produkty i uzyskaæ tytu³ w kategorii „innowacyjny
produkt” lub „innowacyjna
us³uga”. Tak¿e jednostki korzystaj¹ce z dotacji unijnych mog¹
promowaæ swoje dzia³ania,
przewidziano dla nich kategoriê

„innowacyjny projekt unijny”.
Pr zedsiêbiorcy mog¹ braæ
udzia³ tak¿e w kategorii „dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma” i
pochwaliæ siê dynamicznym
rozwojem, uzyskanym pomimo
spowolnienia gospodarczego.
- Jakoœæ oraz wielow¹tkowoœæ zg³oszeñ otrzymanych w
poprzednich edycjach konkursu, obejmuj¹cych zarówno innowacje o charakterze lokalnym i bran¿owym, jak równie¿
wprowadzanie bardziej zaawansowanych rozwi¹zañ, jest dowodem, ¿e przyjête za³o¿enia
konkursu s¹ zrozumia³e i akceptowane przez uczestników twierdzi Krzysztof Duchnowski,
prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju, organizator konkursu.
Konkurs zosta³ objêty patronatem miêdzy innymi przez: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Narodowy
Bank Polski, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, PARP,
Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Gie³dê Papierów
Wartoœciowych w Warszawie,
Zwi¹zek Banków Polskich, marsza³ków wszystkich województw w kraju.
Marzena SMORÊDA
smoreda@echodnia.eu

Nasze
dobre
produkty
N

adchodz¹ ju¿ do nas
pierwsze zg³oszenia do
trzeciej edycji konkursu, w którym
nasza kapitu³a wybierze najlepsze
produkty regionalne i nagrodzi je
god³em „Nasze Dobre Œwiêtokrzyskie” oraz tytu³em „Najlepszy Produkt Œwiêtokrzyski”. Laureaci
bêd¹ mogli to god³o umieszczaæ
na nagrodzonym wyrobie.
Projekt jest adresowany do
wszystkich
producentów
dzia³aj¹cych na terenie województwa œwiêtokrzyskiego. O
przyznaniu tytu³ów „Nasze Dobre
Œwiêtokrzyskie” - znak jakoœci
„Echa Dnia”, zdecyduje Kapitu³a
Konkursu, któr¹ powo³uj¹ organizatorzy. W sk³ad Kapitu³y wejd¹
osoby zaufania publicznego,
specjaliœci z dziedziny jakoœci,
marketingu, przedstawiciele mediów. Laureaci konkursu bêd¹
uprawnieni do pos³ugiwania siê
znakiem jakoœci „Echa Dnia” –
Nasze Dobre Œwiêtokrzyskie.
Na zg³oszenia ju¿ czekamy
pod adr esem: gospodarka@echodnia.eu. Mog¹ je
nadsy³aæ bezpoœrednio same
firmy, ale te¿ organizacje gospodarcze z naszego regionu,
samorz¹dy itp. 30 sierpnia powo³amy specjaln¹ kapitu³ê
konkursu, zaœ 18 paŸdziernika to ostatni dzieñ przyjmowania zg³oszeñ do konkursu.
/jap./

